
Dyrektor Żagańskiego Pałacu Kultury, mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także 

zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem poprzez korzystanie z PLACU ZABAW wprowadza poniższy 

regulamin zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

REGULAMIN  

W SPRAWIE WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA PLACU ZABAW  

W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19 W POLSCE 

 

1. Niniejszy regulamin jest wydany przez Dyrektora Żagańskiego Pałacu Kultury, w ramach jego kompetencji 

jako administratora placu zabaw; 

2. Plac zabaw usytuowany jest na terenie parku, który jest miejscem publicznym. Korzystanie z niego musi 

być zgodne z regulaminem parku; 

3. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie; 

4. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną (dotyczy to również opiekunów); 

5. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m  

(dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują); 

6. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi  

na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym 

czasie; 

7. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka  

np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny  

(np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie 

w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych); 

8. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób 

powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi; 

9. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy; 

10. Wprowadza się zakaz przebywania na terenie placu zabaw osób z niepokojącymi objawami choroby 

zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższej 

sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się  

stanu zdrowia – wezwanie pogotowania ratunkowego; 

11. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco 

pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej 

umyte z użyciem detergentu lub wyprane; 

12. Dezynfekcję zabawek używanych na placu zabaw przeprowadza się zgodnie z przeznaczeniem danego 

produktu biobójczego; 



13. Wprowadza się codziennie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem regularnego czyszczenia 

sprzętu i wyposażenia placu zabaw z użyciem detergentu i/lub dezynfekowania powierzchni dotykowych. 

Dezynfekcja przestrzeni placu zabaw odbywa się w czasie, gdy nie będzie na jego terenie innych osób; 

14. Przebywanie na placu zabaw jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu,  

którego zapisów użytkownik jest zobowiązany przestrzegać; 

15. Upubliczniona zostaje na stronie internetowej i mediach społecznościowych ŻPK informacja  

o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z placu zabaw; 

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2020r. 


